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Θεματικόσ Κφκλοσ:  Ενδιαφζρομαι και ενεργώ-Κοινωνική Συναίςθηςη και 
Ευθφνη 
Υποενότητα : Ανθρώπινα δικαιώματα 

 
 

Τίτλοσ/τίτλοι 
προγραμμάτων 

 

«Πλοι ίςοι, όλοι διαφορετικοί»! 

Στόχοι Σχεδίου 
Δράςησ 
 

 Να καλλιεργιςουν δεξιότθτεσ του 21ου αιϊνα. 

 Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ μεγάλθ ποικιλομορφία των λαϊν, τισ 
πολιτιςμικζσ διαφορζσ αλλά και τισ ομοιότθτεσ που ενϊνουν όλουσ τουσ 
ανκρϊπουσ. 

 Να αντιλθφκοφν ότι τα ανκρϊπινα δικαιϊματα είναι κοινά για όλουσ. 

 Να υιοκετιςουν αξίεσ και πρότυπα ςεβαςμοφ και ςυνεργαςίασ. 
 
 Δεξιότητεσ που ζχουμε ςκοπό να καλλιεργηθοφν: 
 
Δεξιότθτεσ ηωισ: Κοινωνικζσ, υπευκυνότθτα, πρωτοβουλία, ευαιςκθςία, 
ενςυναίςκθςθ. 
Δεξιότθτεσ μάκθςθσ: Κριτικι ςκζψθ, ςυνεργαςία, επικοινωνία, δθμιουργικότθτα. 
Δεξιότθτεσ του νου: Στρατθγικι ςκζψθ, επίλυςθ προβλθμάτων. 
 
 

Εργαςτήριο 1 

1η δραςτηριότητα 
 
Παρακολουκοφμε ςτον Υπολογιςτι και προβάλλουμε ςτον προτηζκτορα τθν ταινία 
«Η Εχκρόπιτα». 
https://youtu.be/myrz2ajbDV8 
 
Συηθτάμε ςτθν ολομζλεια τισ εντυπϊςεισ μασ από τθν ταινία. Χωριηόμαςτε ςε 
ομάδεσ και φτιάχνουμε τθ δικι μασ «Εχκρόπιτα». 
  
 

             

https://youtu.be/myrz2ajbDV8
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2η δραςτηριότητα 
 
Στθν ολομζλεια  ο εκπρόςωποσ τθσ κάκε ομάδασ παρουςιάηει τθν «Εχκρόπιτα» 
τουσ. Μιπωσ μποροφμε όμωσ να φτιάξουμε  και πίτα τθσ φιλίασ;  
Παίρνουμε τθν απόφαςθ να δθμιουργιςουμε ομάδεσ παιδιϊν τα οποία μζχρι 
τϊρα δεν ζπαιηαν μαηί με ςτόχο να γνωριςτοφνε καλφτερα, όπωσ οι ιρωεσ του 
παραμυκιοφ. Ζτςι προκφπτουν ωραίεσ «Λουλουδόπιτεσ»! 

 
 

                               

Εργαςτήριο 2 

1η δραςτηριότητα 
 

Διαβάηουμε το παραμφκι «Ζλμερ, ο παρδαλόσ ελζφαντασ»    

  
 και εςτιάηουμε ςτο ότι θ διαφορετικότθτα του ιρωα του παραμυκιοφ ιταν ζνα 
προτζρθμα τόςο για τον ίδιο όςο και για τθν ομάδα του. Στθ ςυνζχεια 
προςπακοφμε να ςκεφτοφμε ςε τι μπορεί να είναι διαφορετικό και μοναδικό ςτο 
κάκε παιδί τθσ δικιάσ μασ ομάδασ . 
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2η δραςτηριότητα 
Τα παιδιά ηωγραφίηουν το δικό τουσ Ζλμερ (Δθμιουργία και ζκφραςθ- Εικαςτικά). 
 

 
 

3η δραςτηριότητα 
 
Ακοφμε το τραγουδοπαίχνιδο «Ο ελζφαντασ» από τον Η/Υ 
 https://youtu.be/Z-UgC2eGOa4 
και φτιάχνουμε τθ δικι μασ ορχιςτρα με τα μουςικά όργανα τθσ τάξθσ μασ. 
Τραγουδάμε , διαςκεδάηουμε και ο ςτόχοσ μασ είναι τα παιδιά να καταλάβουν ότι 
με τθ ςυνεργαςία μποροφμε να πετφχουμε ωραίο αποτζλεςμα! 
 
 
 

Εργαςτήριο 3 

1η δραςτηριότητα 
 
Παρακολουκοφμε ςτον προτηζκτορα το παραμφκι «Η  Λιβελοφλα και ο βάτραχοσ»  
https://youtu.be/XgcYkXYihlg 
 
το οποίο περιγράφει τθ φιλία ανάμεςα ςε δυο ηϊα που ςυνικωσ ζχουνε εχκρικι 
ςχζςθ, αλλά μζςα από τθ φιλία τουσ ξεπερνάνε τισ διαφορζσ τουσ και 
καταφζρνουν να ςϊςουν το δάςοσ από φυςικι καταςτροφι. 
Με αφορμι το παραμφκι ςυηθτάμε για τθ ανάγκθ ειρθνικισ ςυνφπαρξθσ όλων των 
ανκρϊπων.  
 
2η δραςτηριότητα 
 
Παίηουμε κινθτικό παιχνίδι κατά το οποίο με το κλείςιμο τθσ μουςικισ πρζπει να 
χαιρετθκοφμε ςε διαφορετικι γλϊςςα πχ αγγλικά, γερμανικά κλπ. 
Ακοφμε ξενόγλωςςεσ λζξεισ από διάφορεσ χϊρεσ και προςπακοφμε να τισ 
επαναλάβουμε! 

https://youtu.be/Z-UgC2eGOa4
https://youtu.be/XgcYkXYihlg
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Εργαςτήριο 4 

1η δραςτηριότητα 
Διαβάηουμε ςτα παιδιά το παραμφκι «Η Αργυρϊ γελάει» 
 

 

 

2η δραςτηριότητα 
 
Συηθτάμε για τουσ ανκρϊπουσ με αναπθρία και μζςα από παιχνίδια προςπακοφμε 
να μποφμε ςτθ κζςθ τουσ, πχ περπατάμε με κλειςτά μάτια,  προςπακοφμε να 
περπατιςουμε με το ζνα πόδι, κάποιο παιδί μιλάει ανοιγοκλείνοντασ μόνο το 
ςτόμα και τα άλλα προςπακοφν να «διαβάςουν» τα χείλθ του. 
 
3η δραςτηριότητα 
 
Παρατθροφμε δείγματα τθσ γραφισ Braille πάνω ςε κουτιά από φάρμακα. Τα 
παιδιά με κλειςτά μάτια ψθλαφίηουν αυτά τα γράμματα. 
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Εργαςτήριο 5 

1η δραςτηριότητα 
 
Παρατθροφμε και ςχολιάηουμε το βιβλίο τθσ Unicef «Μια ηωι ςαν τθ δικι μου» 
 

 
και ςυηθτάμε για το πϊσ ηουν τα παιδιά ςε όλον τον κόςμο.  
Κάνουμε ςυγκρίςεισ με τθ δικι μασ ηωι και αναφερόμαςτε ςτισ ανάγκεσ των 
παιδιϊν. 
 
2η δραςτηριότητα  
 
Ακοφμε μουςικι από διάφορεσ χϊρεσ και τισ ςυνοδεφουμε με κινιςεισ που 
επινοοφμε. 
 
3η δραςτηριότητα 
Ψάχνουμε ςτον Η/Υ πλθροφορίεσ για το ζκιμο του χαρταετοφ ςτθ δικι μασ και ςε 
άλλεσ χϊρεσ. Εντοπίηουμε ομοιότθτεσ και διαφορζσ και ζπειτα φτιάχνουμε το δικό 
μασ χαρταετό. 
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Εργαςτήριο 6 

1η δραςτηριότητα 
Διαβάηουμε το παραμφκι «Το χαροφμενο λιβάδι» 
 

 
 

και μιλάμε για τα ςυναιςκιματα και τισ ιδζεσ των θρϊων  τθσ ιςτορίασ. 
 
2η δραςτηριότητα 
 
Κάνουμε Δραματοποίθςθ τθσ ιςτορίασ ,ςτο πλαίςιο του κεατρικοφ παιχνιδιοφ, 
αναλαμβάνοντασ ρόλο των θρϊων. Προςπακοφμε να νιϊςουμε το πϊσ αυτοί 
αιςκάνονται. 
 
3η δραςτηριότητα 
 
Και μετά ηωγραφίηουμε το δικό μασ χαροφμενο λιβάδι. 
 

                      
 

Εργαςτήριο 7 

1η δραςτηριότητα 
 
Με αφορμι το παραμφκι «Το χαροφμενο λιβάδι» ςυηθτάμε ςτθν ολομζλεια για τα 
ανκρϊπινα δικαιϊματα. 
 
 
2η δραςτηριότητα 
 
Κάνουμε καταγραφι και εικονογράφθςθ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων .Τα 
παιδιά αναλαμβάνουν να ηωγραφίςουν τα δικαιϊματα τουσ και να τα γράψουν με 
τθ βοικεια τθσ νθπιαγωγοφ, φτιάχνοντασ μια αφίςα (ομαδικι εργαςία). 
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Αξιολόγηςη  
 
Τα παιδιά ζμακαν να ςζβονται τισ απόψεισ και τισ προτιμιςεισ των άλλων. 
Δθμιουργικθκε ςτθ τάξθ κλίμα ομαδικότθτασ και ςυνεργαςίασ. 
Ζμακαν να εντοπίηουν ςτουσ ανκρϊπουσ ομοιότθτεσ και διαφορζσ και να 
αντιλαμβάνονται πωσ τα πιο ςθμαντικά είναι αυτά που τουσ ενϊνουν και όχι αυτά 
που τουσ χωρίηουν. 
Ζδειξαν προβλθματιςμζνα για τισ ανιςότθτεσ μεταξφ των ανκρϊπων και 
εξζφραςαν το ενδιαφζρον τουσ να μάκουν περιςςότερα. 
Όςον αφορά ςτουσ ςτόχουσ δεξιοτιτων: 
Καλλιεργικθκε θ κριτικι τουσ ςκζψθ. 
Καλλιεργικθκαν οι μεταγνωςτικζσ τουσ δεξιότθτεσ, αφοφ ζμακαν να αναηθτοφν 
τρόπουσ ,για τθν κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ. 
 

 


